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Telefoonnummer 114.

C. ROMEIJN - Waterpoort
Auto-Garage.

Vertegenwoordiger der
Adler, Opel en Clement-Bayard
Automobielen.
Douglas, Sun en Royal Enfield
Motorrijwielen.
Levering van elk gewenscht merk.
Verhuring van Automobielen,
ook tot vervoer van zieken.
Vulcaniseer-In richting voor
Autobanden.
Laadlnrichting voor
Benzine, Olie.
Accumulatoren.

�an6en noot ITTotortijwie(en en 2(uto's.

•

•

•

<f)

::l

.....
cu
0.

""

0

C

<fl
,_

(f)
<S
>

>

(f)

....

b.D cu
c:
t::
--<l>1,..--1
·'-r--.
<l)

...J

.....
cu

C

::i
CU
._,

"cu

0

W

z-.

-

-"
u.
2

v"

•

"'O

•

u,1

Un

•
J.
Y.:..

0

....c::

~ - wz
'\ r
o
.
w
=
~
zCO c:cE
_J

<(

,-

~

-

~V '.\.

<7~✓
✓/

-

...,

._,

~-

,

•

Yq

._,
ib2

'

'-~~

-

-

Cl)
.s::.

0

-

Cl.l

~c

-

Cl.)

..C

U

as

L

-

~~

o~

.,,
_

C
ä,
C

:c
~~

Q

t

•

>

::;:

w
u
C z.
_

W

Z~

~

5
u '"
o

<1)

.C

0
O Ö ·,;

O

ti5
f-,

c.:J

"Cl

.s

~.•il,

Q)

·~

.

("

·,

'.c.... .,._.,'

~

~1

o-,;;: ~z

as

o,

C

~

o
n..

~c

~il U~~o e ~

'Q)
_....,""
.:,,: :;; i....
> ..c E. ::c

C'C!

"""

..C:

.."
u.

~À

.,,

~

Gorinchem.

•v,

~..
~Q

,-~F> .
+-

- _,
►

,-

T elefoonnummer 114.

Waterpoort

c:,!:)

0

~

i;...
:::l

ü
ái;
CCl a
w

n..

Cl)

C. ROMEIJN
Auto-Garage .

Vertegenwoordiger <.Ier

Adler, Opel en Clement-Bayar d
Automobielen.
Sun en Royal Enfield
Motorrijwielen.

Levering van elk gewenscht merk.

Douglas,

Verhuring van Automobielen,
ook tot vervoer van zieken.

Vulcaniseer-Inr ichting voor
Autobanden.

Laadinrichting voor
Accumulatoren.
Benzine, Olie.

~anóen voor ITTotortijwiefen en '2{uto's.
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IETS OVER HET MU EUM

DER VEREENIOI G "OUD-GORCUM''
IN HET HUIS

,,DIT IS I

BETHLEHEM",

DOOR W. J. Dl 'GEMAN�.
ln 15 ó, vier jaar \'ÓÓr dat Herman de Ruvter
Loevestein bezette, wercJ het huis gesticht. De tijd � as
nid rustig metr - de hervorming vond in Gorcum
\'erjcheidenc aanhanger - het spook der Spaan�cht!
inqui itie dreigde reed Het waren dagen waarin men
zijn geloof nitt beleed, maar t'r \'oor �treed
Oc stichter- \'an het huis. de gebroeders Van Est,
waren lrnt oude geloof met hart en zid getrouw gt
blevcn Niet lang \'Oor de helft van de lóe eeuw h11d
<le familit: Van B. t of Estius :dch waarschijnlijk in
Gorcum gen� ti d - in 1553 komt de naam het ecr ·t
op de schepenhJ-r voor Zll hehoorden tot een oud
adelijk geslacht welk, .tamhuis \V1deer g1!1t:iten was in
de heerlijkheid Est of H ·dt nabij Tiel.
tiessel van Est wiens naam in I SblJ als lid , nn de
\'rüedschap wordt g1moemd, was een zwager ,•an d1:n
l'I ·trslc tler minderbrot:der" Doordrongen ,·an den trnst
der tijden liet hij die kemad1tige spreuk p zijn nit'uwcn
sievel chnj,·en: � \'reest Jen Hen - doet hem eer 11·a111 de: dach rn11 ;;1en·e11 haast hem zt.-er''. Hij noemde
zijn huis naar d n ge,· l:tcen .• Dit is in Bethlehem'' hm en in de toog b(ll'en het raam op de .;1: verdieping,
liet hij den m oi gehouwen 1Christu 1kop plaatsen. Daar
tu� ·cl1eu: ,.een ligg1:nd Hacchus-fîguurtje I" Is dit s0111s
t'ell speling van den houwmee ter? die rank en 2\\'ierig
zijn gc\'el opbouwd • - prachtig zand teen tu chen het
ruode bak teen plaatste. bo,· ·n de hooge pui hel fijne
ruitcrfries - banden o\'er den �e\'el. diamautblokken in
de lo eu. bermcszuiltie · tu schen dt ramen, - eersl 3
in getal. hooger 2. dan 1. - da.tl daarbO\'t'tl in -jerlljke
b(}gen den gevel sluitende mei den fraait!n top.

IETS OVER HET MUSEUM
DER VEREENIGI

G "OUD-GORCUN\''

IN HET HUIS
.,DIT 1S IN BETHLEHEM",
T>OOR W. J. OINGEMANS.
In l 56o. \'Îer jaar vóór dat Herman de Ruyter
Lot'vestcin hezett , werd hel huls gesticht. De tijd was
niet rustig mei:r - de hervorming v nd in Oorcum
1·erschcide11e aanhangers - het spook der Spaansche
inquisitie dreigde reeds. Het waren dagen waarin meu
zijn geloof niet bideed, maar er 1•oor tr ed.
De tichter \'3n het hu, , di: gebroeder Van Est.
waren hel oudt: geloof met hart en ziel gdrouw •·
hle1•t:n. Nit:t hrng voor dl' h 1ft van de l f>e eeuw had
du familie Van Est uf Estins zich waarschijnlijk in
Oorcum geve tigd - in 1553 komt de naam het eer ·t
op dt: schep nhj t ,·oor. Zij behoorden tot een oud
adelijk geslacht welks stamhuis welet'r gelcgt:n wa in
de heerlijkheid ë t of Esdt nabij Tiel.
llcssel van E. t wiens naam in 1 .51>9 als lid van dt
vroedschap wordt genoemd, was een zwager van den
111•1:r-tt:: der minderbroeders Doordrongen ,·an deu ern t
der tijden lit:t hij die kernachtige spreuk op zijn nieuwen
gevel schrij,·en: .Vreest den Heer - doet hem er
want de clach \'an sten·en haast hem zeer''. Hij noemde
zijn hnis naar tlen gevelste n. ,.Dit is in Bethlehem''
hovl.!n in de toog hoven het raam op de Je \'erdieping.
liet hij den mooi gehouwl.'n 1Christu. 1kop plaiitsen Dür•
lus ·chen : �<:en liggend Bacchu.s•figuurt)e !" Is dit om.
een speling van den bouwmeester? die rank en zwierig
zijn gevel opbouwde - prachtig zand teen tusschen het
roodt:: baksteen plaatsto, hoverr de hoogc pui het fijne
ruitcrfries - banden 01·1:r den gevel. diamantblokken i11
di: togen. hermc zuiltje lu ·hen de ramen, - eer t J
in getal. ho ger 2. dan 1.
dan daarbon:n in sicrlijkt::
bo�cn d1:11 �c\'cl sluitende mei den fraalca top.

j

Waarschij n l ij k was het een Do rdtenaar die d it werk
vol bracht. ln het Dordtsch archief en in de collecti e Yan
mr. S. van Gij n worden afbeeldingen van 2 prachtige
gevel� bewaard die \'roeg e r in D o nlt bcsto11de11 . Zij
w aren een m o o i voorbeeld bij de restauratie.
Hessel Estius had nog maar 6 jaar in z ij n nieuwe
huis gewoond, toen de W atergeuze � G o rcum binnen 
trokk e n . De v roedschap had de 1"es11 11g zond c r verzet
overgeF;even - de geestel ijkheid h a<l zich op den
Blau w e n To ren, hèt oude slot d e r A rkels, \ ersc hanst.
De kostbaarheden uit h unne kerken hadden zij mee
daarheen genomen. Zij achtten ze <laar echter niet veil ig
- twee dagen voor d e o,·crgaaf b racht een nt:ef vanr
Hessel ze i n 't gehe i m over naar diens woning. Der
ove rste d e r minde rbro eders b ad d i t al eerder gedaan,r
toen in den l o o p van den zomer d e \\l atcrgeuzen vanr
uit Dordt de vesting bcdrcig<leu . De 2e pastoor vanr
Gorcu m , N icolaas Poppe, b racht reeds d agen te v o renr
ei ken a rn 1 1 d hel Heili g Saerameot uit Je S t . Maa rtens
kerk naar " Dit is in Bethlehem". Zou<len ze daar zij n r
bew aard, o p dat tusschcnzolde rtje dat er n o g i;;, waar
aan het praedicaat .. ·t gehei me" zoowel past.r
De Geuzen belegerden en n a men d e n Bl am,· .:n Toren
in, waar de monn i ken , J i e de pij voor wapen rusti ng
hadden vt:rw i sselJ, m e t het zw aard in de band ge
vangen werden genomen. Zij werden i n weerwil \'an
Oranj es poging tot interventie, als gewone krijg$ge
vangenen . naa r den Briel ,·ervoerd en aldaar ged ood
·r H lume portretten 1 1 5 stu ks) evenals dat van hunr
hi sto rieschriiver W ilhelmus Est of Estius vindt menr
boven in eene vitrine v a n het museu n 1 . r
Veilig bleven de siera den en heil i gdommen der R.- C
kerk in " D it is i n Beth l ehem'' bewaardr! Waar hd h uis
door schoonh eid, door zij n naam ree<ls geadel<l was.
daar v oegde historie een nieuwen luister e r aan toe.
D ried ubbt:I mogen w ij dun ook prijzen, dat de oud .
houw voor ons bewaard bleef. De com m i ss i e dfo den
aankoop regelde, iu 't bijzo n der j h r. W . i--:. R. ,·an
N aerssen , en ook de beeren m r. V. G. A. Bull, mr. S .
Baron Creutz, j h r. m r. d r . N . C. 1k Oij scluar, H. J . F.
Muller, L. A . \\' . Noord uyn . m r. J. \V . v an dt:r Poel

en W. dt! Vries Robbe en zoovele onbekende geve rs
heb b e n U o rc u m s dan k verdiend.
Van de late re be\\ o n e r s van het buis is niets b ijzo n ders
bekend . Natuurlij k is het h u i s ill de 1 9e eeuw . opgeknapt" ,
het zou wel wonder zij n als d a t nie.t gebeurd was J
De oude p u i moest natuurl i j k ve ran derd worden om
e r een fatsoenlijken w inkel van te maken !
De 3 ramen op de 1 e verdiepiDg we rden door 2
.. n ette" r a m e n \'ervange n , ze zakten doo r het ruiter
fries heen. Gel u k kig dat d i e afbraak tn de Tinnegieters
steeg gebr,d kt kon worden en zoodoen d e bewaard bleef.
!Je Hermeszu il en, die waarschij n l ij k tusschcn de ramen
op de l t! ,·erdiepi ng de togen steunden, zijn ve rd wen en.
Bij de restauratie zijn zij niet vervangen. omdat met1
er de 1·ourkeur aan gaf in plaats van i mitatie-oud aan
te brengen. een vou<lig de baksteen van den gevel te
doen uoorl oopeu .
De restau ratie valt zeer te roemen en de Rijks - a rc bi
tect der m o n umente n . de heer A. Mulde r, die (Je pl annen
r.augai. komt h iervoo r een ,voord \·an h u l de toe, even
als aan den b eer van Em bden die dt! u itvoe r i 1 1 g van
het werk leidde, en die er voor waakte dat ook in het
i11wendige zooveel mogelij k de oude inueel i n g- bewaard
bied.
Vroeger verkocht d e heer Phyffer Nissen b ier zijn
beroemde citroen balie□, op de toon b a n k stond een gew it
engeltj e • me! een gas vlammetje boven zijn hoofd. Dit
h o u ten beeldje ontdaan van z ij n kalkl aag. staat nu in
h e t opkam e rtje in de n i s v a n de trap. H et w a t dikke
ventje hu ppelt 7.00 sierlijk op de krullende. wol ken, a lsof
het m ee geni e t ,·an het n ieuwe van z ij n huis, e11 mee
w i l opstii !i"en tot n ieuwe glori e !
Het m useu m - bestuur, aan w ien de zorgen voor het
mooie gebouw w as toeve rtro u wd, had de taak om
i n w e n d i g nok het Oud -t-lollandsche huis te doen her
leven - en daarbij te vertel l e n van Oorcum's historie
- van zijn beroemde mannen - van z ij n oude- sted en
school!.
Wat het interieur betreft, wanneer men binnenkomt,
maakt het geheel den i ndruk van stillen ernst en
schoonheid.
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Waarschiinlijk was het een Dordtenaar die dit werk
volbracht. Ii1 het Dordtsch archiei en in de collectie ,·an
mr. S. van Gijn worden afbeeldingen Yan 2 prachtige
gevels bewaard_ die vroeger" in Dordt be_stonden. Zij
waren een mooi \'oorbeeld b11 de restauratie.
Hcs,cl Estius had nog maar 6 jaar in zijn nieuwe
huis gewoond. toen de Watergeuzen Gorcum binnen
trokken. De noedschap had de vesting zonder verzet
overgcge1·en de geestelijkheid had zich op dt>n
Blauwen Toren, het oude slot der Arkels, verschanst.
De kostbaarheden uit hunne kerken hadden zij mee
daarheen ge1:omen. Zij achtten ze daar echter niet veilig
- twee dagen \'Oor de overgaaf bracht een neef 1·a11
Hessel ze in 't geheim O\'er naar diens woning. De
overste der minderbroeders had dit al eerder ge<laan.
toen in den loop ,·an den zomer de \.\'atergeuzen van
uit Dordt de 1·esting bedreigden. De 2e pastoor rnn
Gorcum, Nicolaas Poppe. bracht reeds dagen te voren
eiken avor,d het Heilig Sacrament uit de St. Maartens
kerk naar "Dit is in Bethlehem". Zouden ze daar zijn
bewaard, op dat tusschenzoldertje dat er nog i,;, waar
aan het praedicaat ,,'t geheime" zoowel past.
De Geuzen belegerden en namen den Bla.u11·en To:en
in, waar de monniken, die de pij voor wapenrust111g
hadden verwisseld. met het zwaard in de hand ge
\'angen werden genomen. Zij werden in 1,·eern:!I van
Oranjes poging tot interventie, als gewone knig,ge
vangenen, naar den Briel ,·ervoerd en aldaar gedood.
Hunne portretten 115 stuks) e1·enals dat \'an hun
historieschrij,·er Wilhelmus Est of Estius l'indt men
boven in eene vitrine \'an het museum.
Veilig bleven de sieraden en heiligdommen der R-~.
kerk in Dit is in Bethlehem'' bewaard! \Vaar het hms
door schoonheid, door zijn naam reeds geadeld was,
daar rnegde historie een nieuwen luister er aan toe.
Driedubbel mogen wij dan ook prijzen, dat de oude
bouw voor ons bewaard blecî. De commissie Jie den
aankoop regelde. in 't bijzonder jhr. W. P. R. van
Naerssen. en ook de heeren mr. V. G. A. Boll, mr. S.
Baron Creutz, jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, H. J. P.
.Muller, L. A. W. Noorduyn, mr . .1. W. van der Poel

en W. de Vries Robb~ en zoovele onbekende gevers
hebben Gorcums dank verdiend.
Van de latere bewoners 1·an het huis is niets bijzonders
bekend. Natuurlijk is het huis in de t 9e eeuw .opgeknapt",
het zou wel wonder zijn als dat niet gebeurd was !
De oude pui moest natuurlijk veranderd worden om
er een fatsoenlijken winkel van te maken !
De 3 ramen op de 1e verdieping werden door 2
,. nette" ramen nn·angen. ze zakten door het ruiter
fries heen. Gelukkig dat die afbraak in Je Tinnegieters
stcl'g gebruikt kon worden en zoodoende bewaard bleef.
De Hern1eszuilen, die waarschijnlijk tussche11 de rame11
op de 1e verdieping de tog-en steunden, zijn verdwenen.
Bij de restauratie zijn zij niet vervangen, omdat men
er de l'Oorkeur aan gaf in plaats van irniiatie-oud aan te brengen. eenvoudig de baksteen \'an den gevel te
doen Joorloopen.
De restauratie valt zeer te roemen en de Rijks-archi
tect der monumenten, de heer A. ,'1-\ulder, die de plannen
aangaf, komt hiervoor een woord van hulde toe. e\'en
als aan den heer rnn Embuen die de uitvoering van
het werk leidde, en die er voor waakte dat ook i11 het
inwendige zoo1·eel mogelijk de oude indeeling bewaard
bleef.
Vroeger verkocht de heer Phylfer Nissen hier zijn
beroemde citroenballen, op J e toonbank sto11d een gewit
engeltje • met een gasvlammetje boven zijn huof<l. Dit
houten beeldje ontdaan van zijn kalkl:iag, slaat nu in
het opkamertje in de nis van de trap. Het wat dikke
1·entje huppelt zoo sierlijk op de krullende wolken, alsof
het ntee geniet van het nieuwe van zijn huis, en mee
wil opstijgen tot nieuwe glorie !
Het museum-bestuur, aan wien de zorgen voor het
mooie gebouw was toevertrouwd, had de taak om
inwendig ook het Oud-Hollandsche huis te doen her
leven - en da::irbij te vertellen van Gorcum's historie
\'an zijn beroemde mannen - van zijn oude-steden
schoon.
\Vat het interieur betreft, wanneer men binnenkomt,
maakt het geheel den indruk van stillen ernst en
schoonheid.
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Op den dag der opening getuigd� tljne ExceHeutie.
de Miiiistcr van Rinnenl:mdscbc Zaken daarvan :

• Het moge er wat laag, het moge . er w�t.
somber zijn wellicht. er h� rscht ook <he ern:,_:
_.
_.
ik zou haast zeggen dit: ht:il1ge ern
the tot. rm,t
_
brengt, waarin het li h van boven sch11nt. en d!e ,k
kracht el!ft, welk!! de bron wa8 vuur het mooie en
groole werk van onze voon•aderen, waarop wl1 nog
thans trots zijn. -

.!

Vlak bii den ingang staat een Oud-Holland cht kast,
waarop de 3 prachtige eiken heelden va11 het o�dc
stadhuis (gedatei:rd 16071 1 De middelste spinde ccrhJds
de draad van het h: •en, die draad i5 af cknapt. maar
niet minder schoon heft zij hai.r hoofd omhoog tuS$Chen
hare 2 zu teren, <lie de dcu d� n van het h:n:n ,·er
_
beclclen de eene draagt een b11en ·orf als beeld , an
dijt t�rwijl de andere als bee.lcl \'an trom·. haar ee11e
hand op het hart houdl krwij! zij met de aud�re ban�.
twee slangen. srmbo!en van het kwaatl. behc r"ch�. Zij
taan voor 2 groott: gedrc,·en koperen schalen 1e1gen
dom va11 mei van Renesse!. Daarbo\'cn teg:n Ût'n
muur l'en gekleurd in hout gesneden wapen \'an lrnrcum.
H •t donkere eikenhout vau kast 1:11 bedden Lt:gen
het schittereml kopt:r. het oude rood van bt:l wapen.
vonm:n een gehc ·I om nid te ver t��n. een gt:111.:el
waar hel jonge mu eum trot· op mag z1�n en dat. v��
_
_.
jóleleken mag worden mel het beste wat dders t� zien 1�
De oude schouw onder de opkam r. fT!�t. z11n tegel..
.
en hortlen van blauw Oeli1sch, guft w11d111� a an _ik.
_
ruimte ttct . pinnew;el, de oude stoel, dt- 1;.hml1cht1c:
op het kope,werk. het oude r�g n,chetni. ZtJ \"èrtcllu1
1.oo rustig van ou<l1.: dage11. toen ,choonhe,d woonde.
in elk huis. tucri de teurnudig&te din en 111001_ war-:n..
'aast de schouw staat ter ccner zij e 1;:en n�dc kist.
welke een� tot>behoorde aan de Oudlc'· nl ��- Joris schut•
terij te üorinchum. zij is aan dc \ uurz11de aldus be
.childt:rtl.

het "apen van de
fam11ie Paffenrotle .

het wapen van tl familie 1
GrootYeld.

het wapen ,·a11 de
famili Meu

het wapen van de
familh: IJriene Manson.

een schild
met een kruis.

De

een schild
met een boog.

St Joris met
den draak.

Oud

Schutterij

1664.

Zij is , •r 1erd m ,t een mooi renais ance-slot, terwijl
eenvoudige ijzeren banden hare con�tructie versterken
Boven op deze ist staat weer een kleinere kist af
komstig \"an het St. Luca of visschersgilde. Zij is v r·
s!erd met de wapens van de Arkel;; en van Oon:um. ter\\'ijl
bove11op deze tweede kist nog wet:r een derde ki ·tje
. taal. 1:en oude olferhu ·. die d n top \"Ormt van een
kkine histori;;chr antiquarische pyramicl ·
Aan de andere zijde op een ouden wapensteen ,dra
gende hei wapen van Oorcum1, opgeba}?gerd in de rivier,
staal een houten h eld. verheeldcnd een Rumeinsch
krijgsman, c\ragemk het wapen van Arkel Dit beeld
hehoort 1"1 de b •zittingen \'an de g meente Et:n mooie
iongen i. het met. Ee□ tijdlang stond hij in het Rijks
museum. Bij h t ven•oer indertijd \·an Gorcum naar
Am:h:rdam stak zijn groote neus uit de stroo erpakking
- kwajongens verfden hem zwart Zoo zan- ik hem met
zijn Z\varten neus in het Nedl!rlandsch museum, nog
Ieclijker dan hij al is. Op den morgen \'all de opening,
to ··n het beeld nog jui�t tijdig uit Amsterdam terug
gekomen was, kon de zwarte \·erf no� worden 0\'er·
ge ·childcrd De n:rschc verf deed zijn neus nu eigen•
aardig glimmen
het was oi hij transpireerde \·an
emotie O\'cr het hoog bezoek. Een van de hceren pakte
hrm b1i dat uitsteeksel en zei : "Wat heh jij een raren
kokkerd
Hij kreeg zijn vinger vol verf 1
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Op den dag der opening getuigde zijne Exce!!entit:,
de Minister van Binnenlandsche Zaken daarvan :
"Het moge er. wat !nag, het moge . �r wat
•
somber zijn wellicht, er heerscht ook .da: ernst,
ik zou haast zeggen die heilige ern�� die to� rust
brengt, waarin het licht van bo\'en sch1Jt1t, en d\e de
kracht geeft. welke de bron was voor het tn<>?.'e en
groote werk van onze voorvaderen, waarop w11 uog
thans trots zijn."
Vlak bij den ingang staat een Oud-Hollandsche kast.
waarop de 3 prachtige eiken b�elden va�1 het O'.\de
stadhuis 1gedateerd 16üi) 1 _De m1dd�lste spinde eert11ds
de draad van het h.J\'en, die draad 1s afgeknapt. maar
niet minder schoon heft zij haar hoofd omhoog tusschen
hare 2 zu$h::rcn, die de deugt.Jen van het leven ver
beelden, de. eene draagt een bijenkorf als beeld van
vlijt terwijl de andere als hee\d van trouw. haar eene
hand op het hart houdt, terwijl zij met de andern han�
twee slangen, symbolen van hel kwaad, beheersch�. Z11
staan voor 2 groote gei.lreven koperen schalen \eigen
dom van mej. van Renesse). Daarboven tcg;n den
muur een gekleurd în hout gesneden wapen van Oorcum.
Het donkere eikenhout van kast en beelden ü:gen
het schitterend k(>per, het oude rood van het wapen.
vormen een geheel 0111 niet te verge��n, ee1_1 geh eel
waar het jonge muset1m trots op mag _z11n en dat. \ , e_r_
geleken mag worde11 met het beste wat elders t� zien 1,.
De oude schouw onder de opkamer, n!�t. 21111 tegels
en borden van blauw Delfisch, gcdt w1)d111� a_an .de
ruimte. Het ópinncwiel, de oude stoel, de �.hmhchties
op het kopc1 werk, het oude regenscherm, ,1,1 vertellrn
zoo rustig van oude dagen,. toeu E.choonhe1d. woonde
in elk huis toen de c11voud1gste dingen mo01 war�n.
Naast dl:! 'schouw stuat ter eener zijde_ een o�de kist
welke eens toebehoorde aan de Oude- ut St. Jons schut
terij te Gorinchem. zij is aan de voorziidc aldus be
schilderd:
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het w�pen van de
familie Paffcnrode.

het wapen van de familie
Orootveld.

een schild
met een kruis.

een schild
met een boog.

het wapen van de
familie Meurs.

het wapen \'an de
familie 13riene Mansen.
St. Joris met
den draak.

De

Oude

Schutterij

I M J.

Zij is ver�ierd met een mooi renaissance-slot, terwijl
eenvoudige ijzernn banden bare constructie versterken,
Bo1·en op deze kist staat weer een kleinere kist af
komstig van liet St. Lucas of visschersgilde. Zij is ver
sierd met de wapens van de Arkels en van Oorcum, terwijl
bovenop dc:ze tweede kist nog weer een derde kistje
staat, een oude offerbus, die den top vormt van een
kleine historische antiquarische p�•ramide.
Aan de andere zijde op een ouden wapensteen I dra
gende het wapen van Gorcurn), opgebaggerd in de rivier,
staat een houten beeld, verbeeldende een Romeinsch
krijgsman, dragende het wapen van Arkel. Dit beeld
behoort lot de bezittingen van de gemeente. Een mooie
jongen is het niet. Een tijdlang �tond hij in het Rijks
museum. Bij het vervoer indertijd van Oorcum naar
Amsterdam slak zijn grook neus uit de strool'erpakking
- kwajongens verfden hem zwart. Zoo zag ik hem met
zijn zwarten 11eus in het . ederlandsch museum, nog
leelijker dau hij al is. Op den morgen van de openfog,
toen het beeld nog juist tijdig uit Amsterdam terug
gekomen was. kon de zwarte verf nog worden over
geschilderd. De versche verf deed zijn neus nu eigen
aardig glimmen - het was of hij transpireerde van
emotie ovc:r het hoog bezoek. Een van de heeren pakte
hem bij dat uitsteeksel en zei : � Wat heb jij een raren
kokkerel I'' Hii kreeg zijn vingers vol verf 1
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Mooier is het beeldje dat boven op de z.g. bestuurs
kamer op den schoorsteenmantel staat, aîkomstig uit
hel Oude Mannenhuis. Beeldies als deze, wccrge\'ende
een type uit de werkelijkheid, zijn zeer zeldzaam:
meest zijn het allegorieën of is het kerkelijke kunst
wat ons overgele\'erd werd. Modern \\'erk, zooals
Mendes da Costa en Tjipke Visser dat maken. sluit
zich direct hierbij aan. al zou dit oude mannetje het
mi5schien in monumentaalheid winnen. Fijn is het
uit het hout gewerkt - mooi is het goeiige, wat
simpele, van het diaconiehuismannctje gct.1·peerd.
Wat waren er in Nederland naast knappe schilders,
vaardige beeldhouwns en -houtsnijders! Wat aardig
is dat Friesche boertje gesneden, dat nog kort geleden
dl! straat versierde en door den eigenaar, den heer
W. ll. Vernooij, aan het museum werd afgestaan.
Ook het groote wapenstuk, waarvoor het schouwtje
op de mooie voorkamer op de l e verdieping werd
ontworpen. getuigt van deze fijne kunst Het is wel
vreemd dat de wapens niet te \'i1u.len zijn in het
groot wapenboek der gemeente, dat in de vitrine op
de bestuurskamer ligt. Het stuk is afkomstig uit het
huis rnn de familie Boonzajer aan de Groote Markt,
<laar waar thans mevr. de wed. Pijnacker Hordijk
woont, die het in bruikleen aan het museum afstond.
Het licht uit de ,3 ramen aan de straat valt mooi
langs het rankigc lofwerk, vlug en geestig ri.ist op de
zandsteenen bogen het schoor;teentje omhoog tusschen
de zware balken die de lage zolder steunen. Het is
alsoi de vluggere Franschc geest; die dit Lodewijk XIV
snijv.-erk kenmerkt, wat leven geelt aan den zwaren
Hollaadschen geest. en het is opmerkelijk hoe wc I deze
twee elkaar hier \'erdragen•.
Voor de Bcstuur5kamer is nog een oud schoorsteen
manteltje afgestaan, afkomstig uit het huis van den
heer C. van der ,\-\iessen. Voor!oopii;: i! alleen het
schoorsteenschilderij - voorstellende de Barmhartige
Samaritaan - in zijne oude omlijsting op de tegen
woordige waardclooze schoorsteen geplaatst.
Naast het doen herleven van het oud-Hollandsch in
terieur moest het museum vertellen van Gorcum's historie_

liet moest vertellen van de Arkels. van den sterken Johan
den 9en !1eer, die tot 's lands eer de \'esling Gorcum
deed bouwen, en zich met paard en al o;:nrok aan de
ijzeren staaf in de door hem zelf gestichte poort.
Een stukje houtsnijwerk. uii het Raadhuis afkomstig,
"beeldt" dit uit - ook Oorcum's wapen houdt dit feit
in eere ! Niet Arkel maar zijn wapen hangt in de poort.
Een groot wapenschilderij uit het bezit der gemeente,
geeft het volledige wapen der Arkels, met in een boog
er omheen alle kwartieren afzonderlijk. Gelijkelijk siond
het vroeger geschilderd op het wapenbord bO\'Cn ue
tombe der Arkels in de \'roegere kerk. In 1850 teekende
de in Gorcum wonende schild.:r Vaarzon Morel, op
last van den vroegeren notaris Boonzajer, de afbeelding
van dit waprnbord, die nu in het museum hangt.
De schets hier\'oor moet genomen zi_in kort voor de
afüraak, In 1844 \\'as op hoog be1·el de oude kerk
gesloten wegens houw\'alligheid. In die dagen dacht
men nog niet aan restauratie - de oude kerk werd
gesloopt. Geld 0111 eene passende kerk te bouwen wns
niet voldoende bijeen ie krijgen. Jaren lang werden de
godsdienstoefeningen gehouden in de Heilige Gccstkapel
in de Arke!straat, welke sindsdien, behalve het geestige
in 1912 gerestaureerde torentje, onder ~loopershanden
viel. In 1851 geschiedde de inwijding van de tegen
\\'Oordige kerk, \\'aar\'oor, zooals Frans Netscher In
.,Ons Land", uitgaaf van de A. N. W. B., zegt, ,,de
oude toren zich schaamt."
Om aan geld te komen had de kerkeraad het koperen
koorhek en het kcrkameublement voor 1600 gulden
verkocht - van de preekstoel liet ze een archiefkast
maken. De drie graftombes, die in de oude kerk ston
den. die 1·an de Arkels. de Paffenrodes en de familie
van der Does werden opgeruimd. Dekstukken en plinten
werden waarschijnlijk als slooperswerk verkocht, alleen
de stcenen beelden \"O0rstellende Jan van Arkel den
Sterken en \'an zijne gemalin Bertha \'an Ochten be.!>
groef men in de kerk aan de Zuidwestzijde in het \'ak
naast het orgel om zoo noodig en gewenscht. nader
aldaar te kunnen worden opgedolven en geplaatst.
1Zic hierl'oor de mededeeling van den heer H. A. van
Goch in de Nieuwe Gorcumschc Courant van 11 Juli 1912).
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de bestuurskamer ligt. Het stuk is afkomstig uit het
huis van de familie Boonzajer aan de Groote Markt,
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Het licht uil de 3 ramen aan de straat ,·alt mooi
langs het rankige lofwerk, vlug en geestig rijst op de
zandstcencn bogen het schoor5leentje omhoog tusschen
de zware balken die de lage zolder steunen. Het is
alsof de \'luggere Fransche geest; die dit Lodewijk XIV
snijwerk kenmerkt, wat leven geeft aan den zwaren
Hollaodschen geest. en het is opmerkelijk hoe wel deze
twee elkaar hier verdragen,.
Voor de Bestuurskamer is nog een oud schoorsteen
manteltje afgestaan, afkomstig uil het huis van den
heer C. van der Miessen. Voorloopig is alleen hel
schoorslcenschilderii - voorstellende de Barmhartige
Samaritaan - in ·zijne oude omlijsting op de tegen
woordige waardelooze schoorsteen geplaatst.
Naast het doen herlc\·en van het oud-Hollandsch in
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riet moest vertellen rnn de Arkels, van den sterken Johan
den 9en heer. die tot ·s lands eer de vesling Gorcum
deed bollwen, en zich met paard en al o;mok aan de
ijzeren staaf in de door hem zelf gestichte poort.
Een stukje houtsnijwerk. uit het Raadhuis afkomstig,
"beeldt'' dit uit - ook Ooreum's wapen houdt dit feit
in eere ! Niet Arkel maar zi.in \\'apen hangt in de poort.
Een groot wapenschilderij uit het bezit Jer gemeente,
gccît het volledige wapen der Arkcls. met in een boog
er omheen alle kwartieren afzonderlijk. Gelijkelijk stond
hei vroeger i;reschilderd op het wapenbord boven de
tomhe der Arkcls in de noegere kerk. In 18SO teekende
de in Gorcum wonende schild.:r Vaarzon Morel. op
last van den vrocgeren notaris Boonzajer, de aibeelJing
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van dit wapenbord, die nu in het museum hangt.
De schets hiervoor moet genomen zijn kort ,·oor de
afbraak. In 1844 was op hoog bevel de oude kerk
gesloten wegens bouwvalligheid. In <lie dagen dacht
rnen nog niet aan restauratie - de oude kerk werd
gesloopt. Geld om eene passende kerk te bouwen was
niet voldoende bijeen te krijgen. .laren lang werden de
godsdienstoefeningen gehouden in de Heilige Gccstkapel
in de Arkelstraat, welke sindsdien, behalve het geestige
in 1912 gerestaureerde torentje. onder sloopcrshanden
viel. In 1851 geschiedde de inwijding van de tegen
woordige kerk, \\'aarvoor, zooals Frans Netscher In
.,Ons Land''. uitgaaf van de A. N. \V. 13., zegt, ,.de
oude toren zich schaamt."
Om aan geld Ic komen had de kerkeraad het koperen
koorhek en het kerkamenblement voor l600 gulden
verkocht
van de preekstoel liet ze een archiefkast
maken. De drie graftombes, Jic in de oude kerk ston
den. die van de Arkels. de Paffcnrodes en de familie
van der Does werden opgeruimd. Dekstukken en plinten
werden waarschijnlijk als sloopcrswerk \·erkocht. alleen
de steenen heelden voorstellende Jan van Arkel den
Sterken en van zijne gemalin Bertha van Ochten be-"
groei men in de kerk aan de Zuidwcstzijdc in het vak
naast het orgel om zoo noodig en gewenscht, nader
aldaar te kunnen worden opgedolven en geplaatst.
1Zic hiervoor de mededeeling ,·an den heer H. A. vao
Ooch in de Nieuwe Gorcumsche Courant van 11 Juli 1912).
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Het eiken wapenbord, dat uit 1600 dateerde, werd
tot brandhout verhakt, - de kostersche kookte er haar
potje op. De onderste balk waarop met gouden letteren
geschreven staat:

ledige collectie daarvan, afkomstig uit de Yerzameling
Nij]a11d te Utrecht. Het zijn pl.m. ïO stuks - \\'aar
ondcr de grootc van Houbraken en ook dat kleine,
aantrekkelijke portretje van De Ghcin, dat op de op
kamer hangt en dat ons De Groot op zijn ! Se jaar
laat zien met een wat teer en gedistingeerd uiterlijk. Het
is een z.g. .druk met de Vlek." Het doet aan post
zegel\'erzamelcn denken, wanneer men hoort dat die
vlek juist extra waarde aan de prent geeft. Toch heeft
dit hier goeden zin, immers een vlek die in de koperen
plaat zat is er later uitgeschuurd, zoodat alleen de
eerste en scherpste drukken zich door dit rnerkteeken
onderscheiden.
Cit de "De Groot-l'erzameling" is thans geëxposeerd:
De Groot in zijn mctselaarsbuis, het beroemde buis
afzonderlijk, zijne vrouw Maria \'an Reigersbergen en
zijne graftombe, terwijl op de bestuurskamer ook een
\'ak gewijd i!< aan afbeeldingen c11 historie van Loevestein.
Al de overige portretten en ook \·eel l'an de \·erdere
rijke collectie prenten, historische portretten
stads
gezichten mcrkwaar<lige gebouwen. worden voor
zoovcr niet geëxposeerd in het archief bewaard. Het
li<l van het bestuur, dr. De Lint. die met de zorg voor
de prenten belast is, heeft het goede denkbeeld gehad
om alle portretten op zwart glanscarton en de 01·erige
op blauw-grijs carton van zooveel mogelijk gelijke
afmetingen te plaatsen. De prenten doen ICl'Cndig en
frisch tegen het donkere fond. dat ons het gezicht van
vuile duimen en vingers bespaart. Expositielijsten van
gelijke grootte als de cartons geven gelegenheid om
afwisselend van de prenten te laten kijken - dit is
zoowel gcwcnscht voor het publiek als \'Oor de prenten
- te lang blootstellen aan het licht is niet goed voor
het ou<le papier.
Een ieder kan de geheele collectie hekijken, mits hij
dit te \'Oren bij het bestuur aanvraagt.
Hierbij bevindt zich ook het grootc gegraveerde
portret van "Visser", één van de heste portretten
van Adriaen Hloemaart. die in 1.%4 te Gorcum geboren
werd. Hij is bekend door vt:rscheidcn geschilderde
portretten. o.a. van bisschoppen. Een van zijn voor.

"Johan và Arckel, de negenste Heer, wilt dit
volgMe d' cronyke onthouwê, heelt anó 1212 tot
's lants eer' de Stadt Gorcom en deze kercke doen
bouwen,"
bleef gespaard. Zij hangt nu in het museum onder den
Frieschen boer.
. Op de bestuurskamer. vinden wij nog eenige teekc
nmgen, gevende afbeeld111gen van de oorspronkelijke
graftombe van de Arkels zooals zij \\'as voor 1600 en
zooals zij zich in de oude kerk na I 600 tot pl. m. J 850
bevond.
Voor Oud Gorcum is het een mooie taak te be
werken, dat de beelden weer wor<len opgegraven het steen zal waarschijnlijk niet van beteekenis hebben
,Releden, en - als dan \\'eer in Gorcum's kerk Arckels
tombe staat, wellicht neemt Arkel wraak, stopt heel
de leelijke kérk in den grond en laat tot 's lands eer
een nieuwe, mooie kerk bouwen !
Met de. namen Loevestein en Gorcum is innig ver
bonden die van Hugo de Groot ! In populariteit wed
ijvert hij met Piet Hein,
Piet Hein wint het vanwege
de Spa~nsche matten, maar anders !
Hugo de Groot
heeft met te klagen! behalve misschien dat zijn be
roemde werken tegenwoordig meer bewonderd dan gelezen worden ! - maar zijn tol - zijn boekenkist
de tooverkast met de geheime
zijn metselaarsbuis deur - het poortje - alles is te allen tijde eYen merk
waardig gevonden aan dezen man, - zijne vrouw en
dienstmaagd deelden trouw mee iu zijn l,.(lorie.
Daetselaar, bij wien Hugo de Groot tijdens ziin l'lucht
gastvrij onh·ani;tcn \\'erd, liet ter eere van 'zijn be
r?ernden gast de gekleurde ramen in zijn huis maken.
die nu nog het weeshuis siere11.
Talloos is het aantal gegraveerde en geëtste por
tretten van De Groot. Het museum bezit de meest vol·

f

\
i

8

9

liet eiken wapenbord, dat uit 1600 dateerde. werd
tot brandhout verhakt, - de kostersche kookte er haar
potje op. De onderste balk waarop met gouden letteren
geschreven staat:

ledige collectie daarvan, ~fkomstig uit de verzameling
Niiland te Utrecht. Het zijn pl.m. 70 stuks - waar
or1der de groote \·an Houbraken en ook dat kleine,
aantrekkelijke portretje van De Ghcin, dat op de op
kamer hangt en dat ons De Groot op zijn I Se jaar
laat zien met een wat teer en gedistingeerd uiterlijk. Het
is een z.g. ,,druk met de Vlek.'' ! let doet aan post
ze!!Clverzamclen denken, wanneer men hoort dat die
vlek juist extra waarde aan de prent i?ecft. Toch heeft
dit hier goeden zin, immers een vlek die in de koperen
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afzonderlijk, zijne vrouw Maria van Reigersbergen en
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vak gewijd is aan afbeeldingen en historie \·an Loevestein.
Al de overige portretten en ook \'eel \'an de \'erdere
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stads
gezichten - merkwaardige gebouwen, worden voor
zoo\'er niet geëxposeerd in het archief hewaard. Het
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de prenten belast is, heelt het goede denkbeeld gehad
om alle portretten op zwart glanscarton en de o\·erige
op blauw-grijs carton van zooveel mogelijk gelijke
afmetingen te plaatsen. De prenten doen levendig en
frisch tegen het donkere îond. dat ons het gezicht van
rnile duimen en vingers bespaarl. Expositielijsten van
gelijke grootte als de cartons geven g~_legenheid. 0~1
afwisselend van de prenten te laten k11ken
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zoowel gewenscht voor het publiek als voor de prenten
- te lang blootstellen aan het licht is niet goed voor
het oude papier.
Een ieder kan de 1;eheele collectie bekijken, mits hij
dit te voren bij het 6esh1ur aanvraagt.
Hierbij bevindt zich ook het groote gegraveerde
portret van .,Visser'', één \'an de beste portretten
van Adriaen Rloemaart. die in l .'i64 te Gorcum geboren
werd. Hij is bekend door verscheiden geschilderde
portretten, o.a. van bisschoppen. Een van zijn voor-

"Johan vä Arckel, de negenste Heer, wilt dit
volgêde d' cronyke onthouwê, heeft anö 1212 tot
's lants eer' de Stadt Oorcom en deze kercke doen
bouwen,"
bleef gespaard. Zij hangt nu in het museum onder den
Frieschen boer.
. Op de bestuursk_amer. vinden wij nog eenige tceke
mngcn, gevende atbeeldmgen van de oorspronkelijke
graftombe van de Arkels zooals zij was Yoor 1600 en
zooals zij zich in de oude kerk na 1600 tot pl. m. !850
bevond.
Voor Oud Gorcurn is het een mooie taak te be
werken, dat de be1:lden weer worden opgegraven
het steen zal waarschijnlijk niet van beteekenis hebben
geleden, en - als dan weer in Gorcum's kerk Arckels
tombe staat, wellicht neemt Arkel wraak, stopt heel
de lcelijke kerk in den grond en laat tot 's lands eer
een nieuwe, mooie kerk bouwen !
Met de namen Loevestein en CJorcun1 is innig ver
bonden die van Hugo de Groot! In populariteit wed
ijvert hij met Piet Hein, - Piet Hein wint het vanwege
de Spaansche matten, maar anders!
Hugo de Groot
heeft niet te klagen ! behalve misschien dat zijn be
roemde werken tegenwoordig meer bewonderd dan ge
lezen worde11 ! - maar zijn tol - zijn boekenkist zijn metselaarsbuis - de tooverkast met de geheime
deur
het poortje - alles is te allen tijde even merk
waardig gevonden aan dezen man, - zijne vrouw en
dienstmaagd deelden trouw mee iu zijn 11:lorie.
Daetselaar, bij wien Hugo de Groot tiidens zijn vlucht
•gastvrij ontvangen werd, liet ter eerè van zijn be
roemden gast de gekleurde r-amen in zijn huis maken.
die nu nog het weeshilis sieren.
Talloos is het aantal gegra \·eerde en geëtste por1retten van De Groot. Het museum bezit de meest vol-
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naamste en schoonste "werken", de rechtspraak van
Graaf Willem <lc Goede, wordt op het stadhuis \'an
Gorcum bewaard.
Het ..oorspronkelijk en vermaard konstrijk teckenboek
van Adriaen Bloemaart, geestrijk gcteekent en meester
lijk gegraveert bij zijn zoon Frederik Bloemaart en na
zijn dood uitgegeven door Bernard Picart \in 17401'',
ligt up de tafel tentoongesteld ; het werd aan het museum
afgestaan door den heer Visser van IJzendoorn. Iedere:
bezoeker, die hei doorbladert, zal met eerbied vervuld
worden voor de groote kennis van <lezen meester; hij
zal genieten van de smaakvolle wijze, waarop Bloemaart
zijne lessen uitdeelde. al zat hij misschien tot de con
clusie komen dat hij ná de les weinig wijzer geworden is.
Van der Heyden; de thans zoo gevierde schilder
uit\·inder, woonde van 1637 tot 1650 in Gorcum. Werk
\'an hem bezit het het museum niet; het eert hem in
een boek md reprodu<:tie'::- naar zijne teekeningen en
schilderijen.
In de 17e eeuw was Gorcum ook een ontvanger
schilder riik. Het was de door zijne stadsgezichten
beroemde ·van der Ulft 11627- 1688). Een beste ont
vanger was hij niet: de vroedschap moest de poorters
waarschuwen hem geen geld meer toe te vertrouwen.
Maar teekenen met het penseel kon hij bij uitnemend
heid. Het groote ,ta<lsgczicht van Oorcurn, in het
museum gc~xposeerd 1eigendom \'an den heer Van
Goch). toont zijn meesterschap \'0lkomen tiet hangt
· boven een tcekening van hetzelfde stadsdeel, door
C. Jonker, ongeveer anderhalve eeuw later, met heel
wat minder artistieke hand gedaan.
Van Jonker treffen wij nog menige teckening in
Gorcum aan. Zij bezitten waarde als historisch document.
In het museum vinden wij er o.a. twee van den molen,
welke in 1814 bij de ontploffing van kruitkisten vernield
werd, juist 20 dagen vóór dat de Franschen de vesting
overga\'en. Vergelijkt men zijn teckening van <le vesting
met die van Van der Ulft, dan ziet men. dat in de
anderhalve eeuw Wl'lke deze twee scheiden. het aanzien
der stad vanaf de Merwede weinig veranderde. Er
kwamen nieuwe en grootere molens, maar het silhouet
bleef ewn mooi, even rijk en in hoofdzaak gelijk.

De Oorcumers hadden nog niet goedgernnden, dat
de Waterpoort naar Amsterdam ging. Bij vloed stond
de rivier nog tot aan de wallen,
de koopvaardij
schepen met hun rijk gebeeldhouwde rompen ankerden
op de rivier, lichters voerden lading ai en aan. Bij op
komende maan schilderde Kuipers omstreeks 1850 het
gl'zicht langs het strand van de rivier. <lat de hl'er W.
Pelgrum tijdelijk afstond. Alles was toen nog hij het
oude geble\'en; later werd er veel algebrokl'n, veel
n,r:111Jèrd, moest \\'Orûen voldaan aan Je eischen ,·an
modern verkeer. Het werd veel verbeterd buiten aan
de ha\'cn; dat scheelt wat! Maar toch - dit niet mooi
gl'schil<ler<lc maangczieht wekt verlangen op naar 't
prachtig verleden. Wat was hei hier schilderachtig in
Oorcum, \"óóf dat de ophaalbruggen verdwenen. vóór dat de grachtjes en havens zouvecl mogelijk ge
dempt werden. - vóór dat zoovecl merk\\'aardige ge
bouwen gesloopt werden!
De Blauwe Toren. oud slot der \". Arkcls.
zonderling l:ouwwerk !
was in 1600 reeds geheel verdwenen.
11-fet geslacht der v. Arkels was in 1472 in mannelijke
li,in uit.gestorven 1.
Op het schilderij van de gemeente, door een onbe
kenden meester in 1568 geschilderd. zien wij de stad
vóór den grooten uitleg van de vesting in l 5<l1. De
Rlauwe Toren
zoo geheclcn naar de leien, welke
de daken dekten
zien wij er nog naast de tegenwoordige Tolkazerne, eens het ~tot van Karel de Stoute,
alwaar ook Jacoba van Beieren vertoefde, wier her
innering wordt levendig gehouden door een zestal
Jacoba-kannetjes. In de plaats \·an de latere Dalantse
poort vinden wij nog de Burchtpoort. De Sint-Jans
toren is dezelfde als van onze dagen. Ook herkennen
wij het torentje van het nocgcre stJdlrnis. waarvan
een model op de vitrine in de bestuurskamer te vinden
1s. Wat een schilderachtige hoekjes roept dit modelletje
in onze verbeelding op! De \'kcschhal, ter zijde nn het
raadhuis, was aan de achterzijde uitgebouwd - wij
; er is een lucht
vinden in den hoek nog een torentje
schoorsteen, - een luifel! Op marktdagen zal het er vol
leven zijn geweest: de \'rouwen uit den omtrek verkochten
er haar eieren, haar zuivel; de boter straalde heldergeel
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naamste en schoonste "werken", de rechtspraak \'an
Graaf Willem de Goede, wordt op het stadhuis van
Gorcmn bewaard.
Het .,oorspronkelijk en vermaard konstrijk lelc'kenbock
van Adriaen Bloemaart, geestrijk getcekcnt en meester
lijk gegraveert bij zijn zoon Frederik Blocmaart en na
zijn dood uiigegeven door Bernard Picart tin I i40.1",
ligt op de tafel tentoongesteld ; het werd aan het museum
afgestaan door den heer Visser van l.lzendoorn. Iedere
bezoeker, die het doorhladert, zal met eerbied vervuld
worden voor de groote kennis van dezen meester; hij
zal genieten van de smaakrnlle wijze, waarop Bloemaart
zijne lessen uitdeelde. al zal hij misschien tot de con
clusie komen dat h_ij nó. de les weinig wijzer geworden is.
\'an de r 1!evden, de thans zoo gevierde schildcr
uitvinder, woonde van 1637 tot 1650 in Gorcum. Werk
rnn hem bezit het het museum niet; het eert hem in
• een bock mtt reproductie's naar zijne teekeningen en
schilderijen.
In de t 7e eeuw was Goreum ook een ont\'anger
schildcr rijk. Het was de door zijne stadsgezichten
beroemde Van der Ulft (1627- 1688). Een beste ont
vanl'(er ,vas hij niet: de vroedschap moest de poorters
waarschuwen hem geen ge ld meer toe te \'ertrouwen.
Maar teekenen met hei penseel kon hij bij uitnemend
heid. liet groote stadsgezicht van Gorcum, in hei
museum geëxposeerd 1eigendo111 ,·an den heer Van
Goch\. toont zijn meesterschap volkomen Het hangt
boven een teekening van hetzelfde stadsdeel, door
C. Jonker, ongeveer anderhalve eeuw later, met heel
wat minder artistieke hand gedaan.
Van .lonker treffen wij nog menige teckrning in
Gorcurn aan. Zij bezitten waarde als historisch document.
In het museum vinden wij er o.a. (\1·ce van den molen,
welke in 1814 bij de ontploffing van kruitkisten l'ernield
werd. juist 20 dagen vóór dat de Franschen de vesting
overga,·en. Vergelijkt men zijn teekening \'an de \'esting
1J1et die van Van der Ulft. dan ziet men. dat in de
anderhalve eeuw wt;>lke dezl' twee scheiden. het aanzien
der stad vanaf de ~lerwede weinig veranden.le. Er
kwamen nieuwe en grootere molens, maar het silhouet
bleef enn mooi, even rijk en in hoofdzaak gelijk.

Oe Oorcumcrs hadden nog niet goedge\'Onden, !.lat
de Waterpoort naar Amsterdam ging. Blj vloed stond
de ri\'ier nog tot aan de wallen,
de koop,·aardij
schcpcn met hun rijk gebecldhollwde rompen ankerden
op de rivier, lichters ,·oerdcn lading af en aan. Bij op
komende maan schilderde Kuipers omstreeks 1850 het
gezicht langs het strand van de rivier. dat de heer W.
Pelgrom tijdelijk afstond. Alles was toen nog hij hl't
oude gebleven; later werd er veel afgebroken. veel
veranderd, moest worden \'O]daan aan de eischen van
modern verkeer. Het werd veel verbeterd buiten aan
de havl'n; dat scheelt wat! ,\.laar toch - dit niet mooi
geschilderde maangezicht wekt verlangen op naar 't
prachti1<: verleden. Wat was het hier schilderachtig in
Gorcum, \·óór- dat de ophaalbruggen verdwenen, - _
voór dai de grachtjes en ha\'ens zoo,·eel mogelijk ge
dempt werden, - vóór dat zooveel merkwaardige ge
~om1·l'n gesloopt werden!
De Blauwe Toren, oud slot der v. Arkcls. - zonder
ling bouwwerk! - was in 1600 reeds geheel verdwenen.
!liet geslacht der v. Arktds was in 14ï2 in mannelijke
lijn uitgestorven\.
Op het schilderij ,·an de gtmeente, door een onbe
kenden meester in 1;i6t! geschilderd. zien wij de stad
vóór den grooten uitleg van de vesting in ISQI. De
Blauwe Toren - zoo geheeten naar de leien, welke
de daken dekten
zien wij er nog naast de tegen
woordige Tolkazcrne. eens het slot van Karel de Stoute,
alwaar ook Jacoba \'an Hcieren vertoeide. wier her
innering wordt levendig gehouden door een zestal
Jacoba-kannetjes. ln de plaats van de latere Dalantse
poort vinden wij nog de Hnrchtpoort. De Sint-Jans
toren is dezelfde als van onze dagen. Ook herkennen
wij het torentje van het \'roegere stadhuis, waarvan
een model op de vitrine in de bcstnurskamer te 1·inden
is. Wat een schilderachtige hoekjes roept dit modelletje
in onze verheelding opt De \'lceschbal, ier zijde ,·an het
raadhuis, was aan de achterzijde uitgebouwd - wij
\'inden in den hoek nog een toren1je - ; er is een lucht
schoor~teen, - een luifel t Op marktdagen zal het er vol
leven zijn geweest: de wouwen uit den omtrek verkochten
er haar eieren, haar zuivel; de boter straalde heldergeel
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op het witte lijnwaad, - de kleederdrachten der mannen
en vrouwen llcenmcrkten nog de landstreek. De kerk
kwam met zijn achterschip tot dicli't hieraan ioc; zij
was ingebouwd tusschcn huizen, gedeeltelijk ingegroeid
tusschen boomen.
Een plattegrond van de stad ná den uitleg zien wij,
de trap opgaande naar de opkamer. Het is interessant,
er naar te kijken. Aan de binnenkant der wallen waren
o\'eral tuintjes. Waar nu de kazerne staat. was een
buitenplaats van de Van Pîaifenrodc·s rafstammelingen
van de v. Arkels in vrouwelijke lijn).
In pct benedenhuis, naast de schouw. hangt nog een
afbeelding van een oud Gothiek poortje. Het was de
ingang tot de oude Jansenistenkerk. Het oudste schilderij
uit het museum !153~), i,:enaamd: ,.Dit is in Ahraham's
schoot", dragende v. Arkel's wapen, is uit deze kerk
aikomstig. De kerk, het poortje, ze zijn afgebroken. Nu
slaat er de Luthcrsche kerk. Kent deze kerk ook schoon
heid ? of slechts netheid ?
Vele oude gebouwen en oude regentenhuizen ver
dwenen zonder dat afbeeldingen ervan bewaard hieven,
maar toch, als wij het museum doorgaan en al de:
geëxpo~eerde prenten hckijken. leercn wij nog \'CC!
kennen dat ons een denkbeeld geeit. hoe eens de straten,
pleinen en poorten van die oude schilderachtige stad er
uit zagen.
Nog \'inden wij, door Gorcum's stralen gaande, hier
en daar resten Yan dit mooi \'erleden. ~let huis op den
.hoek van de Burgstraat is het best bewaard gebleven maar het meeste is voor goed \'erdwenen, zoo hier en
daar werd \\-at gespaard in een gevel die "opgeknapt"
werd een toog boven een raam kuift sierlijk naar
voren, zij is gemarkeerd door zandsteenblokken en gevuld
met rosetten van modelsteenen, rood en geel - men
vindt ze ook in Woudrichem - het karakteriseert de
streek. Ook zijn het zuiltjes. vaak getorst, die de toogen
dragen, of gevclsteenen, dikwijls gedeeltelijk \'Crnicld,
0111 ruimte te geven aan nieuwe ramen.
Het museum bewaart enkele interessante gc\'elsteenen :
.,Het kasteel te Breda", afkomstig uit een klein huisje
in de Walsteeg (ook eenvoudigen offerden vroeger aan
schoonheid), maar mooier, prachtig van vinding is

"de spaarpot'', een hand duwt er e?n d_ucaat in.- een
kunstwerk is dit ! - Zij is afkomstig tut het huis naast
de Spaarpotsteeg, waar nu h.et kantoor van ~e wakr
lciding is gevestigd. Het hms moest enkele Jaren ge
leden opgeknapt worden, - \'oor 't prachtig merkteeken
was geen plaats ! -- werd er wel aan gedacht?
Dat de stichting van Gorcum·s museum dit goede moge
uitwerken, dat het naast het genot, dat het schenkt aan
hen die schoonheid en historie minnen, maakt, dat er
ged~cht wordt "met eerbied'' aan al wat schoons ons
uit het \'Crleden rest.
Vereeniging "Oud-Gorcum'', laat in stad en !an.de
uwe oogen waakzaam rondgaan, laat uw woord en !tl·
vloed gereed staan om te werken, zooals gij deedt, toen
de moker klaar stond om ,.Dit is in Hethlehem" te \'Cllen
Gorinchem, Juni l 91~.
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op het witte lijnwaad, - de kleederdrachten der mannen
en vrouwen 'kenmerkten nog de landstreek. De kerk
kwam met zijn achterschip tot dich't hieraan toe ; zij
was ingebouwd tusschen huizen, gedeeltelijk ingegroeid
tusschen boomen.
Een plattegrond van de s(ad nä. den uitleg zien wij,
de trap opgaande naar de opkamer. Het is interessant,
er naar te kijken. Aan de binnenkant der wallen waren
overal tuintjes. Waar nu de kazerne staat, was een
buitenplaats van de Van Pfaffenrode's (afstammelingen
van tle v. Arkels in vrouwelijke lijn).
In ~et benedenhuis, naast de schouw, hangt nog een
afbeelding \'all een oud Gothiek poortje. Het was de
ingang tot de oude .Jansenistenkerk. Het oudste schilderij
uit het museum (1538), genaamd: ,,Dit is in Abraham's
schoot", dragende v. Arkel's wapen, is uit deze kerk
afkomstig. De kerk. het poortje, ze zijn afgebroken. Nu
staat er de 1.uthersche kerk Kent deze kerk ook schoon
heid ? of slechts netheid?
Vele oude gehouwen en oude regentenhuizen ver
dwenen zonder dat aîbeeldingen ervan bewaard bleven,
maar toch, als wij het rnuseum doorgaan en al de
geëxposeerde prenten beki,iken, leeren wij nog veel
kennen dat ons een denkbeeld geeît, hoe eens de straten,
pleinen en poorten van . die oude schilderachtige stad er
uit zagen.
Nog Yinden wij, <loor Gorcum's straten gaande, hier
en daar resten van dit mooi verleden. Het huis op den
hoek Yan de Burgstraat is het best bewaard gebleven maar het meeste is Yoor goed Yenlwenen, zoo hier en
daar ll'erd \\'al gespaard in een gevel die .opgeknapt"
werd - een toog boven een raam kuift sierlijk naar
\'Oren, zij is gemarkeerd door zandsteenblokken en gevuld
met rosetten van modelsteenen, rood en geel - men
Yindt ze ook in Woudrichem - het karakteriseert de
streek. Ook zijn het zuiltjes, \'aak getorst, die de toogen
dragen. of gevelsteenen, dikwijls gedeeltelijk vernieltl,
om ruimte te geYen aan nieuwe ramen.
Het museum be\\·aart enkele interessante gevelsteenen:
.,Het kasteel te Breda'', afkomstig uit een klein huisje
in de \Valsteeg (ook eenvoudigen offerden vroeger aan
schoonheid), - maar mooier, prachtig van vinding is

"de spaarpot'', een hand duwt er een d_ucaat fn .- een
Zij is afkomstig uit het huts n:iast
kunstwerk is dit!
de Spaarpotsteeg. waar nu het kantoor van ~e water
leiding is ieYestigd. Het huts m?est en½ele Jaren ge
leden opgeknapt worden, - mor t prachtig merkteeken
was geen plaats ! -- werd er wel aan ge?acht ?
Dat de stichting van Gorcum's museum dtt goede moge
uitwerken, dat het naast het genot. dat het schenkt aan
hen, die schoonheid en historie minnen, maakt, dat er
gedacht wordt .met eerbied'' aan al wat schoons ons
uit hd verleden rest.
Vereeniging "Ottd-Gorcum'', laat in stad en lan_de
uwe oogen waakzaam rondgaan, laat uw woord en 111•
\'loed gereed staan om te werken, zooals gij deedt, toen
de 1110hr klaar stond om .Dit is in Bethleh~m·" te vellen.
Gorinchem, Juni 1914.
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In een brief d.d. 5 Juli 1912, als ingezonden stuk
verschenen in de Nieuwe Gorinchemsche Courant d.d.
t 1 Juli 1912. deelt de Heer H. A. \'an Ooch mede, dat
toen hij in 1905 de notulen van de Ncderlandsch l ler
vormdc Kerk onderzocht, het volgende door hem werd
gevonden:
"Vergadering van H. li. Kerkvoogden der Her\'ormde
Gemeente in Gorinchem in de Kerkekamer op Woensdag
den 29sk Ja1rnari 1851 des voormid<lags ten elf ure.
Wijders wordt alhier aangeteekend dat de geschon
dene berlden der weggeruimde tombes \·an de Heeren
Van Arkel en Van Paffcnrode zijn geborgen in den
grond aan de zuidwc~tzijJc der kerk, in het vak naast
het orgel, 0111 zoo ecnma~l noodig en gewcnscht nader
aldaar te kunnen worden opgedolven en geplaatst.
Alleen de beelden bleven dus bewaard, de eigenlijke
tombes werden C\'enats het wapenbord gesloopt !

In een brief d.d. 5 Juli 1912, als ingezonden stuk
verschenen in de Nieuwe Gorinchemsche Courant d.d.
11 Juli 1912, deelt de Heer H. A. van Goch mede. dat
toen hij in 1905 de notulen van de NederlanJsch ! Ier
vormde Kerk onderzocht, het volgende door hem werd
gevonden:
"Vergadering Yan H.H. Kerkvoogden der Hervormde
Gemeente in Gorinchem in de Kerkekamer op Woen$dag
den 29ste Januari J 851 de$ voormiddags ten elf un:.
Wijders wordt alhier aangeteekend dat de geschon
dene beelden der weggeruimde tombes van de Heeren
Van Arkel en \'an Paffcnrode zijn geborgen in den
grond a,111 de zuidwes:zijJe der kerk, in het vak naast
het orgel, om zoo ecnrna~I noodig en gewenscht nader
aldaar te kunnen worden opgedolven en geplaatst.
Alleen de beelden blel'en dus bewaard, de eigenlijke
tombes werden evenals htt wapenbord gesloopt!
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